Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej
konanej

dňa

súťaže

17.5.2012

Dňa 17.5.2012 o 15.00 hod. sa v malej zasadačke MsÚ Vráble uskutočnili obchodn é verejné
súťaže

na prenájom:

1. Hlavná 1221 (MsÚ - prízemie zo strany Lidla vedľa

prevádzk y očnej optiky) priestor o výmere cca 35 m2 , min. cena za podlaho vú plochu 40 €I m2/rok

2. Telocvi čňa T18 - priestor o výmere cca 13 m2 za účelom prevádzkovania bufetu rýchleho občerstvenia, min. cena za podlahovú plochu 40 €/m2/rok
3. Kultúrny dom Dyčka - priestor o výmere cca 66 m2 za účelom prevádzkovania bistra
- pohostinstva min. cena za podlahovú plochu 25 €/m 2/rok

Informácie o konaní súťaže boli uverejnené na informačných tabuliach mesta , v mestskom
rozhlase , webovej stránke mesta a v novinách Naše Vráble.
V rámci súťaže boli podané 4 súťažné návrhy pre nebytov ý priestor 1), jeden súťažný návrh
pre nebytový priestor 2) ajeden súťažný návrh pre nebytový priestor 3) . V prvom prípade
hodnotiaca komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s najvyššou ponukou, t.j.
spoločnosťou PROSACH s.r.o. a v druhom a treťom prípade s predloženými ponukami,
nakoľko spl ňali podmienky súťaže.

Prílohy:
- menovanie členov komisie:
- súťažné návrh pre priestor 1)
pre priestor 2)
pre priestor 3)

- 1x
- 4x
- 1x
- 1x

- hodnotenia členov komisie:

- 9x

Vo Vrábľoch , dňa 17.5
Zapísal: Imrich Voj te

Menovanie

členov

komisie

Menujem čl enov hodnotiacej komisi e obchodnej verejnej
priestorov a pozemku vo Vrábľoch

súťaže

na prenájom nebytových

1. sídl. Lúky č. 1310 - budo va bývalého kovoplastu 1. posch. priestor o výmere cca 83
m2, min . cena za podlahovú plochu 40 €I m 2/rok
2. Pozemok - záhrada parc. č . 173 o výmer e cca 2304 m2 na účely záhrad y pri KD
Dyčka , min . cena za pozemok 0,15 €hn 2/rok
Súťaž sa uskutoční d ňa 17. 5. 2012 o 15.OO hod. v malej zasadačke MsÚ

Členovia komisie:

1.1 p. Ing. Marian Lib iak - predseda komisie
poslanec
2.1 p. Ing. Dušan Kúdela
poslanec
3.1 p. Bc. Júl ius Ploth
poslanec

p. Imrich Vojtek
odborný garant súťaže

vo Vrábľoch,

d ňa

~

.

14.5.2012

Ing. Tibor Tóth
primátor me sta Vráble

